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SHORT JUSTIFICATION

The Water Framework Directive1, which was adopted in 2000, stipulated a strategy to prevent 
and control the chemical pollution of water. With regards to surface waters, Member States 
were required to prevent the deterioration of the quality of surface waters, to achieve targets 
for environmental quality by 2015, and to reduce/ phase out the discharges, emissions and 
losses of "priority substances" and "priority hazardous substances" by 2025. However, at that 
time, the precise definitions of "priority (hazardous) substances" and of environmental quality 
were left out. In 2001, the Commission partly filled in this gap, by identifying the substances 
of particular concern2 (33 "priority substances", of which 25 potential hazardous).

This proposal aims at filling the remaining gap by establishing environmental quality 
standards (both a maximum limit to avoid short term irreversible consequences, and a 
maximum annual average to avoid long term and chronic effects), creating an inventory to 
check whether the objectives of reduction and/or cessation of discharges, emissions and losses 
of substances of particular concern are met, and establishing a list of 13 "priority hazardous 
substances".

Your draftsman welcomes this proposal. Water is an important natural resource, which is used 
for drinking water, and by industry and agriculture, and should be protected for present and 
future use. This proposal is expected to reduce the costs of drinking water treatment, and to 
increase opportunities for industries providing cleaner technologies. In addition, due to the 
repeal of 5 older directives, the proposal will reduce the administrative burden and simplify 
the legislation and therefore contribute to the “Better Regulation” objective of the European 
Union.

However, your draftsman believes that these positive aspects should be balanced with the 
pending huge challenge for industry due to the necessary additional investments.

Firstly, in the Water Framework Directive specific provisions were made to allow flexibility 
in and derogations from the above mentioned deadlines and environmental standards for 
reasons of technical feasibility, disproportionate costs, natural conditions or socioeconomic 
needs. The precondition for harvesting the double benefit of improved protection and 
economic development is further legal clarification of the use of these provisions within this 
Directive.

Furthermore, the list of priority substances includes substances that occur in nature. This 
poses a challenge for industrial production using raw materials, which will always contain 
traces of these substances, parts of which will eventually be released due to thermodynamical 
laws and limitations of available control technology. To this end references to the application 
of best available technology as provided in Directive 96/61/EC shall be strengthened. 

Your draftsman welcomes the fact that the proposal does not contain new emission controls 
and allows a maximum of flexibility for Member States in choosing the implementing 

  
1 OJ L 327, 22.12.2000, p. 1.
2 OJ L 331, 15.12.2001, p. 1.
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measures to achieve the environmental objectives. However, in exceptional cases new 
Community action might be more efficient. Such decisions should be based on an extensive 
consultation between the Commission, the Member States and stakeholders. The procedure 
foreseen in Article 12 of the Water Framework Directive could be used for that aim.

Protection and economic activity should be balanced. From this perspective, the setting up of 
environmental quality standards (EQS) being protective with respect to direct and indirect 
effect is welcome and will serve both the goals of protection and minimum burden for 
Member States and economy. Where such EQS can not yet be defined, the chosen concept 
should not be abandoned. In such cases and when the substances concerned exhibit 
bioaccumulative properties, instead of introducing EQS for the compartments possibly under 
risk, these should be monitored to avoid significant deterioration whilst work on overall 
protective EQS shall be continued. The unresolved questions of using EQS on sediments and 
biota in the combined approach, the intermediary nature of such EQS and the superiority of 
the concept of overall protective EQS, together call for corresponding readjustments in the 
proposal for this Directive.

Your draftsman objects to the absolute prevention of deterioration. This would exceed the 
concept of the prevention of deterioration as stipulated in the Existing Community legislation 
and render sustainable water management impossible.

Finally, your draftsman welcomes the practical approach chosen by the Commission to set 
clear, harmonised and binding standards on Community level, avoiding market distortion. But 
this applies also to the assessment of the water quality status and to the use of allowable 
maximum concentrations within the combined approach of Article 10 of the Water 
Framework Directive. For both, several options of practical application exist, which could 
lead to different results. Without harmonised and compulsory methods a level playing field 
cannot be established. Special consideration has to be given to the cases where the proposed 
EQS are not matched by analytical methods with sufficient low limits of quantification.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва комисията по околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните, като водеща комисия, да включи в 
доклада си следните изменения:

Текст, предложен от Комисията1 Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
СЪОБРАЖЕНИЕ 4

(4) От 2000 г. досега са приети множество (4) От 2000 г. досега са приети множество 

  
1 Все още непубликуван в ОВ.
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актове на Общността, които се явяват 
мерки за контрол на замърсяването, 
съгласно член 16 от Директива 
2000/60/ЕО относно специфичните 
приоритетни вещества. Наред с това, 
множество мерки за опазване на околната 
среда попадат в обхвата на 
съществуващото законодателство на 
Общността. Следователно трябва да се 
даде предимство по-скоро на прилагането 
и преразглеждането на съществуващите 
инструменти, отколкото на въвеждането 
на нови мерки за контрол, които може да 
дублират вече съществуващите мерки. 

актове на Общността, които се явяват 
мерки за контрол на замърсяването, 
съгласно член 16, параграф 6 от 
Директива 2000/60/ЕО относно 
специфичните приоритетни вещества. 
Наред с това, множество мерки за 
опазване на околната среда попадат в 
обхвата на съществуващото 
законодателство на Общността. 
Следователно трябва да се даде 
предимство по-скоро на прилагането и 
преразглеждането на съществуващите 
инструменти, отколкото на въвеждането 
на нови мерки за контрол, които може да 
дублират вече съществуващите мерки. 

Justification

Reference should not be made to Article 16 in general but to Article 16 (6), that expresses 
explicitly the need for cost-effective and proportionate control measure. The substance lists of 
Annex I and Annex II contain naturally occurring substances (e.g. metals), whose traces are 
ubiquitous. To render the controls being called for operational, this aspect must be 
highlighted.

Изменение 2
СЪОБРАЖЕНИЕ 5

(5) По отношение на мерките за контрол 
върху емисиите на приоритетни вещества 
от точкови и дифузни източници по 
смисъла на член 16, параграфи 6 и 8 от 
Директива 2000/60/ЕО, изглежда 
икономически по-изгодно и 
целесъобразно държавите-членки да 
включат, при необходимост, в 
допълнение към съществуващото 
законодателство на Общността, 
подходящи мерки за контрол в 
програмата от мерки, която се разработва 
за всеки речен басейн, съгласно член 11
от Директива 2000/60/ЕО. 

(5) По отношение на мерките за контрол 
върху емисиите на приоритетни вещества 
от точкови и дифузни източници по 
смисъла на член 16, параграфи 6 и 8 от 
Директива 2000/60/ЕО, изглежда 
икономически по-изгодно и 
целесъобразно държавите-членки да
включат, при необходимост, в 
допълнение към съществуващото 
законодателство на Общността, 
подходящи мерки за контрол в 
програмата от мерки, която се разработва 
за всеки речен басейн, съгласно членове 
10 и 11 от Директива 2000/60/ЕО. 

Justification

This amendment seeks to avoid undermining the requirement from Article 10 of the water 
framework directive, which requires more stringent emission controls beyond best available 
techniques where this is necessary to comply with the environmental quality standards.
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Изменение 3
СЪОБРАЖЕНИЕ 5 A (ново)

5a) Когато определен въпрос, който 
има отражение върху управлението на 
водите, не може да бъде решен от 
самата държава-членка, тази 
държава-членка може да докладва това 
на Комисията в съответствие с член 
12 от Директива 2000/60/EО. Също 
така държавите-членки следва да 
могат да докладват по определен 
въпрос, когато общностните мерки 
изглеждат икономически по-
ефективни или целесъобразни. В този 
случай, Комисията инициира обмен на 
информация с всички държави-членки 
и ако се окаже, че действията на 
равнище Общност представляват най-
доброто решение на проблема, 
Комисията публикува доклад и 
предлага мерки. 

Изменение 4
СЪОБРАЖЕНИЕ 9

(9) Водната среда може да е обект на 
химическо замърсяване, както в 
краткосрочен, така и в дългосрочен план, 
и за тази цел данните за острите и 
хронични последствия следва да се 
използват като база за определяне на 
СКОС. За да се осигури достатъчна 
защита на водната среда и човешкото 
здраве, следва да се определят стандарти 
за качество на базата на средногодишни 
стойности на  равнище, осигуряващо 
защита срещу дългосрочна експозиция, 
както и да се определят максимално 
допустимите концентрации с оглед 
осигуряване на защита срещу 

(9) Водната среда може да е обект на 
химическо замърсяване, както в 
краткосрочен, така и в дългосрочен план, 
и за тази цел данните за острите и 
хронични последствия следва да се 
използват като база за определяне на 
СКОС. За да се осигури достатъчна 
защита на водната среда и човешкото 
здраве, следва да се определят стандарти 
за качество на базата на средногодишни 
стойности на  равнище, осигуряващо 
защита срещу дългосрочна експозиция, 
както и да се определят максимално 
допустимите концентрации с оглед 
осигуряване на защита срещу 
краткосрочна експозиция. Прилагането 
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краткосрочна експозиция. на максимално допустими 
концентрации, в съответствие с 
комбинирания подход по член 10 от 
Директива 2000/60/EО, и по-специално 
обработката на рязко отличаващи се 
стойности, както и определянето на 
мерките за контрол на емисиите 
следва да се хармонизират.

Justification

Maximum allowable concentrations are prone to bias by outliers and do not refer to any kind 
of time period but are of discrete nature. Therefore, any attempt to estimate or predict such 
values, which is a necessity in emission permit procedures, will be strongly biased. To 
provide for a level playing field, harmonised rules for dealing with these issues shall be 
developed.

Изменение 5
СЪОБРАЖЕНИЕ 18 A (ново)

18a) Регламент (EО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH) и за създаване на 
Европейската агенция за химикали1

предвижда извършване на преглед за 
оценка на целесъобразността на 
критериите за определяне на 
устойчивите, биоакумулативните и 
токсичните вещества. Комисията 
следва да измени съответно 
приложение X към Директива 
2000/60/EО, незабавно след промяната 
на критериите в Регламент (EО) №
1907/2006.
______________
1 ОВ L 396, 30.12.2006 г., стp.1.

Justification

The PBT criteria under REACH have been found to be deficient. They are so rigid that almost 
no PBT substances are identified. Unfortunately, the same criteria have been applied in the 
revision of Annex X of Directive 2000/60/EC. As soon as the criteria for PBT substances 
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under REACH have been corrected, the Commission should review Annex X.

Изменение 6
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2

2. Държавите-членки следят за това,
концентрациите на веществата, изброени 
в части А и Б на приложение I, да не се 
увеличават в живата част на 
екосистемата и в седимента, като се 
основават на наблюдението на 
състоянието на водите, извършвано в 
съответствие с член 8 от Директива 
2000/60/EО.

2. Държавите-членки наблюдават 
концентрациите на веществата, изброени 
в части А и Б на приложение I, по 
целесъобразност в живата част на 
екосистемата, в нов седимент или 
суспендирани твърди частици, ако при 
тези вещества е налице значителен 
потенциал за натрупване в тези 
сегменти и ако стандартите за 
качество на околната среда по 
отношение на водната фаза, така 
както са определени в части А и Б от 
приложение I, не защитават в 
достатъчна степен организмите от 
вторично отравяне или бентични 
организми. Концентрациите на 
наблюдаваните вещества следва да не 
се увеличават значително през периода 
на преглед за даден план за управление 
на речен басейн, съгласно член 13, 
параграф 7 от Директива 2000/60/EО.
При всички случаи, държавите-членки 
наблюдават количеството на
хексахлоробензола, 
хексахлоробутадиена и метил-живака. 

Justification

Overall protective EQS for the water phase serve the precautionary principle but keep costs 
for monitoring and compliance lower. Whilst such EQS are not available, for the same 
reasons as outlined before, a ban on “significant” deterioration (upward trend) shall apply, 
whilst the concentrations of priority substances in sediments, biota or suspended solids 
concerned are monitored. An “absolute” ban on deterioration would render sustainable 
water management impossible and is neither foreseen by the current EU water legislation nor 
the Water Framework Directive itself.
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Изменение 7
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 4 A (нов)

4a. Стандартите за качество на 
околната среда, посочени в параграфи 1 
до 3, следва да не накърняват 
разпоредбите на Директива 98/83/EО 
на Съвета  и на  член 7 от Директива 
2000/60/EО относно водните обекти, 
използвани за извличане на питейна 
вода, които разпоредби  могат да 
бъдат по-строги.  

Justification

It is important to specify in the enacting clauses that the environment quality standards are 
without prejudice to specific Community requirements on water intended for human 
consumption.

Изменение 8
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 5

5. Комисията, в съответствие с 
процедурата, посочената в член 21, 
параграф 2 на Директива 2000/60/EО, 
може да разработи задължителните 
методи за изчисляване, посочени в част 
В,  точка 3,  втора алинея от 
приложение I към настоящата директива.

5. Комисията, в съответствие с 
процедурата, посочената в член 21, 
параграф 2 на Директива 2000/60/EО и в 
срок до две години от влизането в сила 
на настоящата директива, разработва
задължителните методи за изчисляване, 
най-малко за въпросите, посочени в 
част В,  точка 3,  втора алинея от 
приложение I към настоящата директива.

Justification

To provide the same level of protection and to avoid competition distortion across the 
Member States, a compulsory methodology is necessary. To complement the corresponding 
provision of Article 8 (3) of Directive 2000/60/EC, a fixed timeframe to define these methods
is introduced.
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Изменение 9
ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1

1. Държавите-членки определят преходни 
зони с превишени концентрации, в които 
концентрациите на един или повече 
замърсители могат да превишават 
съответните стандарти за качество на 
околната среда, при условие че не се 
нарушава съответствието на останалите 
участъци от повърхностните водни 
обекти с тези стандарти.

1. Държавите-членки определят преходни 
зони с превишени концентрации, в които 
концентрациите на един или повече 
замърсители могат да превишават 
съответните стандарти за качество на 
околната среда, при условие че не се  
засяга съответствието на останалите 
участъци от повърхностните водни 
обекти с тези стандарти.

Justification

It must be clearly expressed that compliance with the targets of Directive 2000/60/EC has 
priority. The wording “compromise” is already used in the comparable rule of Article 4, 
paragraph 8 of that Directive.

Изменение 10
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1

1. Въз основа на събраната информация 
съгласно членове 5 и 8 от Директива 
2000/60/EО и по силата на Регламент 
(ЕО) № 166/2006, държавите-членки 
изготвят опис на емисиите, заустванията 
и изпусканията на всички приоритетни 
вещества и замърсители, изброени в 
части А и Б на приложение I, за всеки 
речен басейн или участъци от него, 
намиращи се на тяхна територия.

1. Въз основа на събраната информация 
съгласно членове 5 и 8 от Директива 
2000/60/EО и по силата на Регламент 
(ЕО) № 166/2006, държавите-членки 
изготвят опис на емисиите, заустванията 
и изпусканията на всички приоритетни 
вещества и замърсители, изброени в 
части А и Б на приложение I, за всеки 
речен басейн или участъци от него, 
намиращи се на тяхна територия, 
включително източниците на 
емисиите, заустванията и 
изпусканията и съответните карти.
Държавите-членки включват всички 
мерки за контрол на емисиите, 
предприети вследствие на емисиите, 
заустванията и изпусканията на 
приоритетни вещества и замърсители, 
изброени в описа. 

Justification

It should be clearly specified that the inventory shall indicate the sources of the emissions, 
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discharges and losses of the priority substances and other pollutants. These should be 
mapped for better transparency. 

Given the reduction or cessation obligations on Member States concerning emissions, 
discharges and losses of priority substances as laid down in Article 4(1)(a)(iv) of Directive 
2000/60/EC, Member States should include information about such measures in their 
inventory.

Изменение 11
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 2, АЛИНЕЯ 2 A (нова)

При изготвянето на техните описи, 
държавите-членки могат да използват 
информация за емисиите, 
заустванията и изпусканията, която е 
събирана от влизането в сила на 
Директива 2000/60/EО, при условие, че 
тази информация отговаря на същите 
изисквания за качество, като тези, 
които се прилагат за информацията 
по параграф 1. 

Justification

Member States should be allowed to demonstrate results from “early actions”. When 
evaluating progress, the Commission should take this additional information into 
consideration.

Изменение 12
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 5, АЛИНЕЯ 1 A (нова)

Когато извършва тази проверка, 
Комисията взема предвид:
- техническата изпълнимост и 
пропорционалност; 
- прилагането на най-добрите налични 
техники; 
- наличието на естествени фонови 
концентрации. 

Justification

When evaluating the progress of Member States towards the objective of Article 4(1)(a)(iv) of 
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Directive 2000/60/EC  the Commission shall take into consideration conditions, which limit 
the scope of possible measures.

Изменение 13
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 6 A (нов)

6a. Когато мерките за постигане на 
целта, посочена в член 4, параграф 1, 
буква a) (iv ) от Директива 2000/60/EО 
не са технически изпълними или 
изискват извършването на 
непропорционално високи разходи, 
държавите-членки могат да прилагат 
съответните разпоредби на член 4, 
параграфи 4 и 5 от тази директива.

Justification

Due to the current wording the application of Article 4 paragraphs 4 and 5 of Directive 
2000/60/EC for the achievement of the objective of Article 4 paragraph 1, a, iv of that 
Directive shall be clarified.

Изменение 14
ЧЛЕН 4 A (нов)

Член 4a
Нови общностни мерки за контрол на 

емисиите 
1. Когато съгласно член 12, параграф 1 
от Директива 2000/60/EО държава-
членка докладва по въпрос, който не 
може да бъде решен на равнище 
държава-членка, или докладва, че 
общностните мерки изглеждат
икономически по-ефективни или 
целесъобразни за разрешаването на 
този въпрос, Комисията организира 
обмен на информация между всички 
държави-членки и съответните
участници, за да се оцени дали 
предприемането на действия от 
страна на Общността би било
необходимо или икономически по-
ефективно и целесъобразно и публикува 



AD\654947BG.doc 13/14 PE 380.994v02-00

BG

доклад за това, като го предава на 
Европейския парламент и на Съвета. 
2. Ако докладът на Комисията 
потвърди необходимостта, 
икономическата ефективност или 
целесъобразност от предприемането 
на действия на равнище Общност, 
Комисията предлага подходящи мерки 
в срок от две години от публикуването 
на доклада.  

Justification

The decision by the Commission not to propose new Community emission controls according 
to Article 16 paragraph 6 of Directive 2000/60/EC in this Directive is welcome. Nevertheless 
the procedure foreseen in Article 12 of Directive 2000/60/EC shall be an additional option for 
specific problems. This amendment emphasizes this option and provides specifications for 
that procedure.
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